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خالصه مدیریتی

اندیشکده  شد  موجب  آسیا  غرب  منطقه  تحوالت  باالی  سرعت  و  اخبار  کثرت 

راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل، 

اهداف و پیامدهای تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای کار گزارش بر ارائه 

راهبردی ترین و مهم ترین اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته است. عالوه بر بررسی اخبار 

و تحوالت میدانی منطقه، پرداختن به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و سیاست 

خارجی و ارائه تصویری مختصر از اهداف بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و 

تحوالت، مقصود دیگر گزارش هفتگی اندیشکده راهبردی تبیین است.
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عناوین مورد بررسی در این شماره:

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه منطقه:

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه منطقه:

 وضعیت مکث؛ عقب نشینی تاکتیکی ترامپ؟

تغییر در سیاست منطقه ای اردن؛ دالیل و اهداف 

تجربه  عفرین در مقابل چشمان کردهای سوریه 

مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی:

تداوم فعالیت علیه ایران با وجود تعطیلی دولت آمریکا 

غرب آسیا و پایان هژمونی آمریکا 
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مهم ترین اخبار و تحلیل های منطقه

1- وضعیت مکث؛ عقب نشینی تاکتیکی ترامپ؟

پس از این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت نیروهای آمریکایی باید 

از سوریه به خانه برگردند، مخالفت های داخلی و خارجی گسترده ای  با این تصمیم صورت 

گرفت. حجم مخالف ها به گونه ای بود که احتمال تغییر تصمیم ترامپ ولو به صورت محدود 

و در چارچوب نحوه خروج را به ذهن متبادر می ساخت. اینک اما نشانه هایی قابل مشاهده 

است که گویای چنین تغییراتی است؛

ترامپ اخیراً در توئیتی نوشت: »وقتی من رئیس جمهور شدم، سوریه یک افتضاح پر 

از ]نیروهای[ داعش بود. بخش عمده داعش از بین رفته و ما داریم »به آرامی« نیروهایمان 

را به خانه می فرستیم.« او در حالی بر خروج نیروها »به آرامی« از سوریه تاکید دارد که 

در ابتدا از فرصت 30 روزه برای خروج سخن گفته بود.

نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته است که ترامپ در جریان سفر 

هفته گذشته اش به عراق، به »پائول الکمرا« فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه 

و عراق، گفته نظامیان چهارماه ماه فرصت دارند تا به نحوی »امن و منظم« از سوریه خارج 

شوند.

»لیندسی گراهام« سناتور جمهوری خواه آمریکایی که چندی قبل برای بحث در 

مورد سوریه با ترامپ دیدار کرد، پس از این مالقات گفت »احساس بهتری« دارد و در 

حال حاضر فرآیند خروج عمال در »وضعیت مکث« قرار دارد.



اندیشکده راهبردی تبیین

9

اگر این گفته ها درست باشد، به نظر می رسد تصمیم جدید ترامپ که خروج نیروهای 

آمریکایی از سوریه را دیگر با قید فوریت مطرح نمی سازد، بیشتر ناشی از فشارهای داخلی 

و ارائه برآوردهای نظامی به او است. در این میان، احتماال نیروهای همسو با اسرائیل در 

آمریکا نیز فعال بوده اند. واقعیت این است که این عقب نشینی تاکتیکی و زمانی ترامپ، 

می تواند دوباره تکرار شود و لذا هیچ قطعیتی در کار نیست که نیروهای آمریکایی، با 

گذشت این چهارماه، در سوریه نباشند.
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2- تغییر در سیاست منطقه ای اردن؛ دالیل و اهداف 

با موضع مخالف اردن در قبال »معامله قرن« و عدم پذیرش قدس به عنوان پایتخت 

رژیم اشغال گر قدس ، مساعدات مالی محورعربستان به اردن کاهش و فشارها به منظور 

انزوا و تسلیم این کشور افزایش یافت. تداوم این سیاست ها، چرخش نسبی اردن به سمت 

آنکارا را در پی داشته است. برخی دالیل و اهداف این تغییر در ادامه می آید؛

کاهش شدید مساعدات مالی محور عربستان به اردن و به تبع آن افزایش اعتراضات 

اجتماعی، سبب شد تا مقامات اردنی از لزوم خوداتکایی و عبور از وابستگی مالی به شرکای 

سنتی سخن گفته و تحرکاتی را در این زمینه آغاز کنند.

دیدار مقامات بلندپایه اردنی از آنکارا و تالش  برای احیای روابط با قطر، سوریه و 

عراق، نشان از عزم اردن در یافتن شرکایی جدیدو متناسب با نیاز داخلی و منطقه ای دارد.

به نظر می رسد که شروط محور سعودی در قبال مساعدت ها به اردن، تناسب چندانی 

با شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی این کشور نداشته و می تواند مخاطراتی را برای امنیت 

ملی و ثبات اجتماعی آن در پی داشته باشد.

امارات و مصر اصرار دارند که باید اخوان المسلمین در اردن به عنوان یک گروه 

تروریستی معرفی شوند، این در حالی است که اخوانی ها از پایگاه قوی مردمی در اردن 

برخوردار بوده و در پارلمان این کشور نیز حضور فعال دارند. مقامات اردن، سهمی از 

قدرت و فضای نسبتا باز رسانه ای را در اختیار اخوانی ها گذاشته اند تا به نوعی در نقش 

سوپاپ اطمینان عمل کرده و مانع از شکل گیری انفجار اجتماعی شوند. 
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چرخش اردن به سمت قطر، ترکیه ، سوریه و عراق، در کنار حمایت های مالی غیر 

مشروط، می تواند فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری و فعالیت شرکت ها و نیروی کار 

اردنی در بازسازی سوریه و عراق فراهم   آورد.

چرخش سیاسی اردن ممکن است که خشم عربستان را در پی داشته و اردن را با 

چالش های امنیتی از طریق تروریست های تحت امر سعودی ها در مرزهای شمالی مواجه 

سازد.

مقامات اردنی به خوبی دریافته اند که چرخش تاکتیکی و غیر راهبردی نیز می تواند 

فشار محور سعودی را کاهش داده و آن ها را نسبت به اعطای مشوق های مالی جدید به 

اردن مجبور سازد.
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3- تجربه  عفرین در مقابل چشمان کردهای سوریه

خبر مسرت بخش حضور ارتش سوریه در بخشی از شهر منبج در غرب رود فرات، 

بازتاب های بسیاری داشته است. بخش هایی از منبج، محل حضور نیروهای همسو با ترکیه 

است و حتی ارتش ترکیه هم با آمریکا در این شهر، گشت مشترک داشته است. این که 

کردها از حضور ارتش سوریه در منبج استقبال کرده اند، محل تامل است. به نظر می رسد 

دو امر بر این درخواست از ارتش سوریه و استقبال از آن موثر بوده است؛

نخست این که منبج شهری است که عمده ساکنان آن را عرب ها تشکیل می دهند، 

چیزی حدود 70 درصد. این امر برای کردهایی که مدعی اداره شهر هستند، معنادار است. 

در صورت حمله ی ترکیه به این شهر، کردها در حالی باید مقابل ارتش ترکیه مقاومت 

کنند که بافت شهر کردی نیست و این کار را برای آن ها سخت و برای ترکیه سهل 

خواهد ساخت. در عفرین که عمده ی ساکنان شهر کرد بودند، حمله ترکیه با سختی زیادی 

روبرو نشد و این سختی در حمله به منبج، به مراتب کمتر خواهد بود.

دوم این که در اشغال عفرین توسط ارتش ترکیه و گروه های همسویش، ارتش 

سوریه جهت حضور در آن جا اعالم آمادگی کرد چرا که عفرین بخشی از خاک سوریه 

است. کردها از این پیشنهاد استقبال کردند اما یک شرط برای آن گذاشتند؛ حاضر شو به 

شرطی که تحت نظر کردها عمل کنی! طبیعی بود که ارتش چنین درخواستی را نپذیرد و 

برای پرهیز از اصطکاک با کردها، عمال نسبت به اشغال عفرین، کار خاصی انجام ندهد. 

البته برخی موارد سیاسی هم در این انصراف موثر بود. 
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اکنون کردها از حضور مستقالنه و حاکمانه ی ارتش سوریه در منبج استقبال کرده اند 

چرا که از یک سو ضعفی به مراتب بیشتر از تجربه عفرین را در منبج پیش بینی می کنند و 

از سوی دیگر می دانند که اگر شرطی برای ارتش سوریه بگذارند، ممکن است همه چیز از 

دست برود، به خصوص که دیگر امکان اتکا به آمریکا را هم ندارند.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- تداوم فعالیت علیه ایران با وجود تعطیلی دولت آمریکا

در پی اختالفات چشمگیر میان دولت ایاالت متحده و مجلس نمایندگان این کشور، 

دونالد ترامپ دستور تعطیلی بخشی از دولت فدرال را صادر کرده است. طوالنی شدن 

این تعطیلی-که تاکنون هشت روز به طول انجامیده- نگرانی هایی را در میان بسیاری از 

تحلیلگران آمریکایی به وجود آورده است.

تحلیل و ارزیابی

به مجلس  از سوی دولت،  ایاالت متحده  بودجه ی ساالنه ی  قانون، الیحه ی  مطابق 

نمایندگان و در صورت تصویب، به مجلس سنا می رود و پس از امضای رئیس جمهور 

آمریکا، اجرایی می شود.

 در این فرآیند، درصورتی که اختالفی میان دولت و کنگره بروز کند، روند عماًل 

به بن بست کشیده شده و تا زمانی که اختالف حل نشود، بخش هایی از دولت فدرال تعطیل 

می شود.

 تعطیلی دولت ها در مقاطع زمانی مختلف، به دالیل گوناگونی بوده است و تعطیلی 

حاضر، به دلیل درخواست تخصیص بودجه ی 5 میلیارد دالری از سوی ترامپ جهت ساخت 

دیوار مرزی مکزیک و مخالفت مجلس نمایندگان با آن بوده است.
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 تعطیلی دولت فدرال، خسارت های اقتصادی قابل توجهی برای آمریکا به دنبال دارد. 

به عنوان مثال، در سال 2013، در پی تعطیلی 26 روزه ی دولت، تولید ناخالص داخلی آن 

کشور حدود 24 میلیارد دالر خسارت دید.

 الزم به ذکر است که تعطیلی دولت، منجر به تعطیل شدن وزارت امور خارجه ی 

ایاالت متحده )به غیراز بخش های کنسولی( هم می شود و سیاست خارجی آن کشور نیز 

عماًل در حالت نیمه تعطیل قرار دارد.

 به نظر می رسد تعطیلی دولت، حداقل تا 3 ژانویه و تشکیل مجلس جدید )با اکثریت 

دموکرات( ادامه داشته باشد. بااین حال، ترامپ در تالش است تا پیش از تشکیل آن مجلس، 

بودجه را نهایی کرده تا مجبور نباشد به معامله با دموکرات ها بر سر آن بپردازد.

 با این حال، اداره ی مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه داری که در حوزه ی مقابله 

با ایران و تحریم کشورمان فعال است، در زمره ی نهادهایی به شمار می رود که از شمول 

تعطیلی کامل استثنا شده است.
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5- غرب آسیا و پایان هژمونی آمریکا

پایگاه اکونومیست اخیراً در پیش بینی اوضاع جهان در سال 2019، مطلبی با عنوان 

آخرین  به  راجع  مهمی  بسیار  نکات  حاوی  که  کرده  منتشر  آمریکا«  هژمونی  »پایان 

روندهای منطقه ی غرب آسیاست. در ادامه، نکات مهم این گزارش، ذکر می شود:

باراک اوباما، با امتناع از انجام اقدام نظامی و بعدها با انعقاد توافق هسته ای با ایران، 

هژمونی ایاالت متحده را تسلیم کرد.

گرچه ترامپ سوریه را ]به صورت محدود[ مورد حمله قرار داد و از توافق هسته ای 

نیز خارج شد، بااین حال، او نیز همانند اوباما شناختی از منطقه ندارد.

تحریم های آمریکا علیه ایران، نه تنها منجر به براندازی نظام ایران نمی شود، بلکه 

جریان های تندرو را در داخل آن کشور تقویت می کند.

در چنین شرایطی، خطر وقوع جنگ در سال 2019 وجود دارد که جنگ ایران و 

اسرائیل و یا ترکیه و دولت سوریه، می توانند نمونه هایی از آن باشند. 

افشای قتل خاشقچی، منجر به تضعیف بن سلمان شده است که  از سوی دیگر، 

می تواند افزایش خفقان و سرکوب داخلی را در عربستان در پی داشته باشد.

در مقابل، روسیه در حال تثبیت خود به عنوان قدرت بالمنازع منطقه است. آن کشور 

بشار اسد را در قدرت حفظ کرد، بدون آنکه همانند آمریکا در عراق، در باتالق گرفتار 

شود. روسیه نشان داده که از متحدان خود به هر قیمتی حمایت می کند.
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منطقه،  مهم  بازیگران  تمام  با  دارای روابط خوب  است که  تنها کشوری  روسیه 

علی الخصوص ایران است. کلید هر راه حلی در خاورمیانه، نه آمریکا، که روسیه است.

ریاکار  رفیق  یک  را  ترامپ  ]فارس[،  خلیج  حوزه ی  دیگر، کشورهای  سوی  از 

می بینند و این ترس، زمانی بیشتر شد که ترامپ خطاب به شاه سعودی اعالم داشت که 

بدون آمریکا دو هفته هم دوام نمی آورد.

پیوند گزارش:
https://www.economist.com/the-world-in/2018/12/28/the-end-of-
american-hegemony. 



بررسی و تحلیل مهم ترین تحوالِت منطقه ی غرب آسیا، حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی / شماره 101

18






